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Č E S K Á   G Y M N A S T I C K Á   F E D E R A C E 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z á p i s    č. 6/2014 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 12. listopadu 2014 

 
Přítomni:   Bučko, Hasa, Chrudimský, Musil, Řehořová, Slavík, Višňová 
Omluveni:  Zeman  

Sekretariát:  Kalašová 

Hosté:  Řádek (KRK)  
 

1.  Schválení programu jednání a zápisu ze sch ůze VV ČGF č. 5/2014 
 
Text Zápisu ze schůze VV ČGF č. 5/2014 byl opraven a upraven dle připomínek členů VV 
ČGF. Schválen Program schůze VV ČGF č. 6/2014 . 
 
Kontrola úkol ů 

 
Úkol 3/7/2013  Zpracovat novelizaci platného Soutěžního a Kvalifikačního řádu ČGF.  

            Z: Slavík, Řehořová, Vojáčková    
                                 Úkol trvá       T: 30.8. 2014 
           T: 31.12. 2014 
 

Do novelizace Kvalifikačního řádu byla na základě souhlasu VV ČGF ze 
dne 2.4. 2014 zapracována kvalifikace rozhodčí TeamGym III. třídy. 
 
VV ČGF odsouhlasil následující úpravy Soutěžního řádu:  
- způsoby zasílání přihlášek na soutěže: poštou, elektronickou poštou, 

on-line prostřednictvím internetových stránek 
- penále za pozdní přihlášku ve výši 500,- Kč 
- penále za neúčast na technické poradě ve výši 3.000,- Kč 
- možnost odhlášení závodníka/závodnice z účasti na mistrovské soutěži 

nejpozději 48 hodin před začátkem závodu          
    

   Úkol 5/2/2014 Zaslat ČASPV a ČOS návrh třístranné smlouvy o spolupráci  mezi ČGF, 
ČASPV a ČOS při organizaci EUROGYM 2016. 

    Z: Slavík       T: 15.11. 2014 
 Úkol trvá       T: 30.11. 2014 
 
 Na základě jednání OV dne 10.11. 2014 se zástupcem ČOS P. Svobodou 

bude předložen ČOS návrh třístranné smlouvy. Smlouva mezi ČGF, 
ČASPV a ČOS bude řešit spolupráci při organizaci EUROGYMu 2016, 
přičemž smlouva bude obsahovat následující základní body:  
-  zisk i případná ztráta se dělí v poměru 1:1:1 
- všechny objednávky musí být podepsány vždy pověřeným zástupcem 
ČGF, ČASPV a ČOS. 

- možnost vzájemného nahlédnutí do účetních dokladů ČGF, ČASPV a 
ČOS souvisejících s pořádáním akce 

- přílohou smlouvy bude podrobný Manuál akce 
- přílohou smlouvy bude Smlouva uzavřená mezi UEG a ČGF  
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V případě, že nebude ČOS souhlasit s dělením zisku a případné ztráty 
rovným dílem bude uzavřena jen dvoustranná smlouva mezi ČGF a 
ČASPV. 

  
Úkol 4/4/2014   Umístit na webové stránky ČGF informaci o Motivačním programu a rozeslat 

informaci registrovaným oddílům ČGF. 
 Z: Řehořová, Slavík     T: 15.9. 2014 
 Úkol trvá      T: 31.10. 2014 
 
 VV ČGF odsouhlasil návrh TKM bodových limitů pro přiznání finanční 

částky v rámci Motivačního programu za výkon u kategorií ml. a st. žáci, 
kadeti, junioři a muži, které jsou shodné s bodovými limity pro zařazení do 
SpS, SCM a VSCM sportovní gymnastiky mužů. 

 
Úkol 1/5/2014 TKM, TKŽ a TK AER zašlou na sekretariát ČGF návrh na rozdělení STM 

pro rok 2014 oddílům ČUS registrovaným u ČGF. 
 Z: Hasa (TKM), Musil (TKŽ), Slavík (TK AER) T: 31. 10. 2014 

 Úkol trvá 
 

 Návrh na rozdělení STM pro rok 2014 oddílům ČUS registrovaným u ČGF 
zaslala na sekretariát v termínu jen TKŽ. 

 
Úkol 2/5/2014 Zaslat na sekretariát ČGF seznamy juniorských a seniorských 

reprezentantů ČR pro rok 2015 ve sportovní gymnastice mužů a žen, 
skocích na trampolíně, gymnastickém aerobiku a akrobatické gymnastice. 

 Z: předsedové TKM, TKŽ, TK TRA, TK AER, TK AKR  T: 15.11 . 2014 
 Úkol trvá 
 

   Úkol 3/5/2014 Zkontrolovat a aktualizovat materiály související s hodnocením činnosti 
SpS, OSpS, SCM, VSCM (metodické a prováděcí pokyny včetně příloh, 
hodnocení středisek) a rozeslat materiály s informací o termínu pro 
doručení hodnocení a žádostí na rok 2015 oddílům, při kterých jsou zřízena 
SCM, SpS, OSpS a VSCM. 

 Z: Řehořová, Slavík     T: 31.10. 2014  
 Úkol trvá 
 

  Úkol 4/5/2014  Dojednat s MUDr. L. Hrazdírou termín společné schůzky s předsedy TKM a 
TKŽ za účasti předsedy ČGF. 

 Z: Slavík      T: 31.10. 2014  
                           Úkol trvá 
 
 Schůzka s MUDr. L. Hrazdírou za účasti předsedy ČGF a předsedy TKŽ se 

uskuteční dne 29.11.2014 v Brně během mezinárodního závodu Sokol 
Grand Prix de Gymnastique. Předseda TKM se společné schůzky 
nezúčastní.  

 
  Úkol 5/5/2014  Připravit první návrh novelizace Stanov ČGF. 
 Z: Bučko, Kalašová, Slavík, Zeman   T: 30.11. 2014 

  Úkol trvá 
 

   Úkol 6/5/2014  Urgovat u notáře p. Mgr. Dudy zaslání ověřeného Zápisu a Usnesení 
z volební VH ČGF (15.9. 2014, Praha). 

 Z: Slavík      T: ihned 
 Úkol spln ěn 
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Úkol 7/5/2014  Prověřit u ČOV možnost převedení příspěvku na technický kurz trenérů na 
rok 2015 popř. 2016. 

            Z: Slavík                      T: 24.10 . 2014 
            Úkol spln ěn 
 

Na základě dohody s ČOV může ČGF uspořádat technický kurz pro trenéry 
v roce 2016. V případě, že by některý sportovní svaz odřekl pořádání kurzu 
v roce 2015 mohla by ČGF uspořádat kurz v roce 2015.   

 
2.   Zprávy sekretariátu ČGF  
 

• Porada předsedů národních sportovních svazů, 5.11. 2014, Praha  
Ve středu 5.11. 2014 se v Praze v aule ČUS uskutečnila porada předsedů národních 
sportovních svazů. Za ČGF se zúčastnil předseda R. Slavík. 
 
- Financování sportu v roce 2015: 

Zřízení programu MŠMT III - Činnost sportovních organizací. Vznikl tak samostatný 
program pro financování sportovních organizací a SK/TJ.  
V roce 2015 bude pro svazy z odvodů loterijních a sázkových společností vyhrazena 
částka minimálně stejná jako v roce 2014. Nad rámec těchto financí bude ČOV alokovat 
40 mil Kč z loterijních odvodů pro kraje, které navýší dosavadní objem financování sportu 
o stejnou částku. 
  

- Novelizace stanov ČUS: 
Ustavena pracovní komise k přípravě novely stanov ČUS, která má připravit novelu bez 
obsahových změn tak, aby odpovídala novele občanského zákoníku. Nové stanovy musí 
podle zákona upravovat postavení PTU, která nezapadá do struktury krajských organizací 
a okresních sdružení ČUS. Stanovy budou obsahovat také nové ustanovení o Krajských 
organizacích, které se stanou pobočnými spolky. Bude upraveno vypořádání se s 
likvidačním zůstatkem tak, aby ČUS splňovala podmínky pro získání statutu veřejné 
prospěšnosti. 
 

- Spolupráce s deníkem Sport a iSport 
Pokračuje spolupráce na propojení redakčního obsahu svazových stránek do rozcestníku 
českého sportu na iSport.cz. Tento projekt je podporován i novým vlastníkem iSportu a 
počítá se s jeho rozšířením. Kontaktní adresa pro zasílání zajímavých zpráv určených do 
deníku Sport: svazy@deniksport.cz 
 

- Modernizace původního informačního systému ČSTV: 
„Nový“ informační systém by měl být koncipován jako jedna centrální databáze 
s propracovaným systémem správy dat - od správce na úrovni TJ/SK až po administrátory 
v úrovni ČUS. Obsah dat by měl být více přizpůsoben potřebám veřejné prezentace a on-
line administraci. 

 
- Společné projekty ČUS, ČOV a MŠMT: 

         SAZKA Olympijský víceboj 
Sportovní hry do škol 2015/ 2016 

 ČUS - Sportuj s námi  
Sport v mém okolí - kluby a oddíly by měly pravidelně aktualizovat informace o 
náborových akcích na http://www.sportvokoli.cz V případě dotazů je k dispozici email  
sportoviste@olympic.cz. Svazy budou průběžně dostávat další upřesňující informace pro 
své oddíly a kluby. 
 
Místopředseda ČUS, Miroslav Pelta, požádal svazy o součinnost při sběru podkladů a dat 
potřebných pro vybudování sídla FAČR, které bude sloužit i pro potřeby ostatních svazů.  
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• Rozvojový olympijský program (ROP) 2013-2016 – projekt „Trenéři mládeže“   
M. Kalašová upozornila předsedy sportovně technických-komisí (TKM, TKŽ, TK TRA), které 
využívají finanční příspěvky na trenéry mládeže v rámci ROP 2013-2016 na nutnost 
zpracování hodnocení činnosti trenérů mládeže za rok 2014, které by mělo obsahovat také  
případný návrh změn ve jménech trenérů mládeže pro rok 2015. Termín pro odevzdání 
hodnotící zprávy na ČOV je 31. leden 2015 !!! 
  

  Úkol 1/6/2014  Zaslat na sekretariát ČGF hodnocení činností trenérů mládeže za rok 2014 
včetně případných návrhů na změny jmen trenérů pro rok 2015. 

 Z: předsedové TKM, TKŽ, TK TRA     T: 15.1. 2015   
 

• Ukončení reprezentační činnosti - J. Šikulová  
R. Slavík informoval o rozhodnutí reprezentantky ve sportovní gymnastice žen Jany 
Šikulové ukončit reprezentační činnost. Navrhl VV ČGF rozloučit se s J. Šikulovou oficiálně 
jménem ČGF při závodu Sokol Grand Prix de Gymnastique dne 29.11. 2014 v Brně.  
 
VV ČGF odsouhlasil pro J. Šikulovou finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč při příležitosti 
jejího oficiálního ukončení aktivní sportovní činnosti jako reprezentantky ČR ve sportovní 
gymnastice žen.    
 

• Gymnastický informační systém (GIS) - rozšíření o modul „Závody“  
R. Slavík informoval o rozšíření stávajícího Gymnastického informačního systému (GIS) o 
modul „Závody“. Po rozšíření GISu o tento modul budou moci registrované oddíly vkládat  
prostřednictvím internetové stránky do kalendáře ČGF jimi pořádané soutěže včetně příloh 
(rozpis, pozvánka, rozlosování, fotografie, výsledky). Modul „Závody“ umožní vyplňování 
přihlášek on-line prostřednictvím GISu, s tím, že bude možné k závodu přihlásit jen 
registrované závodníky, neregistrované závodníky - evidované členy ČGF i nečleny ČGF dle 
požadavků vyhlašovatele soutěže. Poslední funkcí je tzv.gymnastický facebook, kdy si 
evidovaní členové ČGF, kteří jsou vedeni v sytému GIS budou moci ke svému osobnímu 
účtu přidat např.. jména osobních trenérů, hudební doprovod, fotografie apod. 
 
Podrobnější technický popis modulu GIS včetně předpokládané ceny za zprovoznění 
modulu „Závody“ obdrželi členové VV ČGF v tištěné podobě. 
 

• Pracovní smlouvy pracovníků sekretariátu ČGF  
R. Slavík informoval o vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou k 31.12. 2014 u dvou 
pracovníků sekretariátů ČGF: p. George Sarichev (IT manažer)  a pí. Halina Himmelová 
(manažer pro komunikaci). S ohledem na zkušenost s pracovními výsledky a přístupem 
k zadaným pracovním úkolům obou jmenovaných pracovníků informoval VV ČGF o záměru 
neprodloužit pracovní smlouvu pí. Halině Himmelová. Naopak požádal VV ČGF o souhlas 
s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou (do 31.12. 2016) s tříměsíční zkušební 
lhůtou s p. Michalem Šotolou na pozici sportovní manažer s nástupem od 1.1. 2015.   
 

   VV ČGF souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s p. Michalem Šotolou na pozici sportovní 
manažer s nástupem od 1.1. 2015, prodloužením pracovní smlouvy s p. Georgem. 
Sarichevem  a neprodloužením pracovní smlouvy pí. Halině Himmelové, které vyprší 
pracovní smlouva ke dni 31.12 .2014. 

 
• 81. Kongres FIG  

81. volební Kongres FIG se uskuteční ve dnech 3.-7.10. 2016 v Tokiu / JPN.  
 

• Návštěva zástupce výrobce gymnastického nářadí GYMNOVA  
R. Slavík informoval o návštěvě nové vedoucí zahraničního prodeje francouzského výrobce 
gymnastického nářadí GYMNOVA (pí. Faiza Debbah), která se uskuteční 18.11. 2014.  
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• Nová gymnastická tělocvična TJ TŽ Třinec 

Dne 27.11. 2014 bude v Třinci slavnostně otevřena zrekonstruovaná rozšířená 
specializovaná gymnastická tělocvična oddílu SG při TJ TŽ Třinec.  
 
 

3. Dotace oddíl ům ČGF z odvod ů loterijních spole čností   
      VV ČGF projednal návrh dotací registrovaným oddílům ČGF z odvodů loterijních 

společností na pořízení gymnastického nářadí a materiálu v celkové výši 750.000,- Kč.  
 
 VV ČGF schválil předložený návrh dotací z odvodů loterijních společností na pořízení 

gymnastického nářadí a materiálu v celkové výši 750.000,- Kč s úpravou u TJ Chropyně, TJ 
Slovan Frýdlant, Gymnastika Dobříš, T.J. Sokol Kopřivnice, T.J. Sokol Bedřichov,  T.J. Sokol 
Rokycany, TJ Lokomotiva Česká Lípa, T.J. Sokol Hradec Králové,  TJ Nová Včelnice, ŠK 
Uherský Ostroh, TJ Spartak Trhové Sviny, T.J Sokol Vsetín a GKM Olomouc. 

 
    VV ČGF odsouhlasil pro rok 2015 uvolnění částky ve výši 100.000,- Kč z odvodů loterijních 

společností na projekt "Příznivci olympioniků Věry Čáslavské a Yukia Enda podporují 
gymnastické talenty“.   

 
 
4.   Eurogym 2016 - informace 
     R. Slavík informoval o průběhu a závěrech schůzky užšího Organizačního výboru Eurogym 

2016, která se uskutečnila dne 10.11. 2014 v Praze v prostorách sekretariátu ČGF. Schůzku 
vedl předseda organizačního výboru K. Coufal. Schůzky se dále zúčastnil M. Zítko, M. 
Vaněk, V. Hanáček (všichni zástupci ČASPV), P. Svoboda (zástupce ČOS). Z. Vojáčková a 
R. Slavík (zástupci ČGF). 

 
Z podnětu zástupce ČOS P. Svobody byla diskutována možnost uzavření třístranné 
smlouvy. mezi ČGF, ČASPV a ČOS jako rovnocenných partnerů podílejících se na 
organizaci Eurogymu 2016, přičemž základním bodem smlouvy bude dělení zisku i 
případné ztráty v poměru 1:1:1. 
 
R. Slavík informoval o jednáních se společností Christian V.I.P., s.r.o., která by na základě 
smlouvy zajišťovala PR & marketing, tj. mediální strategii, jednotnou vizualizaci akce včetně 
internetových stránek provázaných se sociálními sítěmi (facebook, twitter, youtube, 
google+). 
 
Jednalo se rovněž o zajištění a obsahové náplni společné schůzky užšího organizačního 
výboru a Technické komise Všeobecné gymnastiky UEG, která proběhne ve dnech 9.-11.1. 
2015  v Českých Budějovicích a o termínu prvního informačního mítinku za účasti 
národních federací majících zájem zúčastnit se Eurogymu 2016. Původně dohodnutý 
termín 17.-19.4. 2015 se jeví jako nevhodný. Ve stejném termínu se koná VH ČASPV a 
nemohl by být osobně přítomen předseda organizačního výboru K. Coufal a M. Zítko 
zodpovědný za program Workshopů.  Technické komisi Všeobecné gymnastiky UEG bude 
navrhnut náhradní termín 19.-21.6. 2015.  
  
 Dne 4.12. 2014 od 10.00 hod proběhne v Praze v sídle ČASPV schůzka širšího 
Organizačního výboru Eurogym 2016. 
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5.   Návrhy na složení technických a odborných komi sí 

 
• Technická komise sportovní gymnastiky žen (TKŽ) 

      Předseda TKŽ M. Musil předložil VV ČGF návrh na složení TKŽ: 
      Miloslav Musil - předseda 
      Hana Liškářová - předsedkyně Komise rozhodčích TKŽ 
      Hana Dvořáková - členka 
      Kateřina Vlková - členka 
 
      VV ČGF souhlasí s návrhem na složení TKŽ předložený předsedou TKŽ M. Musilem.  
 
 

• Komise Všeobecné gymnastiky (KVG) 
      Předseda KVG J. Bučko předložil VV ČGF návrh na složení KVG: 
      Josef Bučko - předseda 
      Eva Hložková - zástupce ČAUS 
      Petr Svoboda - zástupce ČOS 
      Miroslav Zítko - zástupce ČASPV  
      Jitka Rosenbaumová - zástuce ČASPV 
      Renáta Řehořová - předsedkyně subkomise pro TeamGym 
      Pavol Niezgodský - předseda sekce olympijského šplhu 
      Šárka Panská - předsedkyně sekce pohybových skladeb 
      Miloš Miškovic - reprezentační trenér TeamGym 
      David Potužník - člen zodpovědný za správu sekce VG a TeamGym na webu ČGF   
      Marie Kalašová - předsedkyně OV WG 2015 
      Karel Coufal - předseda OV Eurogym 2016 
 
      VV ČGF souhlasí s návrhem na složení KVG předložený předsedou KVG J. Bučkem.  

 
 

• Technická komise akrobatické gymnastiky (TK AKR) 
Předseda ČGF R. Slavík předložil VV ČGF návrh na složení TK AKR: 
Anna Malá - předsedkyně 
Markéta Baudyšová - členka 
Jana Smolíková - členka 
 
VV ČGF souhlasí s návrhem na složení TK AKR předložený předsedou ČGF R. Slavíkem.  
 

6.  Hodnocení Závodu OH nad ějí ve sportovní gymnastice muž ů a žen, 8.11.2014, Liberec    
     Letošního ročníku Závodu OH nadějí se zúčastnilo 28 závodníků a 41 závodnic z 11-ti zemí 

(AUT, CZE, ISR, FIN, HUN, GBR, GER, MLT, POL, SLO, USA).  Po technicko-organizační 
stránce se jednalo o nejlépe zvládnutý ročník v liberecké historii tohoto závodu. K úspěchu 
přispěly i nové doskokové žíněnky splňující požadavky pro pořádání mezinárodních závodů 
ve sportovní gymnastice. 

 
    Účast českých juniorek zhodnotil M. Musil. Družstvo „A“ oslabené o neúčast V. Cenkové a R. 

Majerechové podalo průměrný výkon. Děvčata zaznamenala velký počet hrubých chyb na 
bradlech. Velice slušný výkon předvedla J. Hájková (49.95 b.) a zejména A. Holasová (51.95 
b.), která obsadila ve víceboji 3. místo. Na 2. místo Britky A. Solari ji scházelo jen 0,05 b. 
Družstvo ČR „A“ obsadilo  s bodovým součtem 201.10 b. 3. místo s odstupem  1,60 b. na 
druhý tým Maďarska. Vítězkami se dle očekávání stal tým Velké Británie se součtem 209.65 
b. Družstvo ČR „A“ vedené trenéry K. Janečkovou a J. Žifčákem startovalo ve složení J. 
Hájková, A. Holasová, L. Jiříková, M. Kühnová, V. Měrková a M. Nevrklová.  
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Družstvo ČR „B“, které pod trenérským vedením S. Grmelové a H. Dvořákové startovalo ve 
složení B. Fišerová, A. Kršková, V. Ringerová, L. Smolecová, V. Šebáková a Z. Šustáková 
předvedlo oproti očekávání lepší výkon než se čekalo a to hlavně díky teprve 12-ti leté 
závodnici V. Šebákové (50.75 b.) a B. Fišerové (47.80 b.). Družstvo ČR „B“ obsadilo 
s bodovým součtem 181.70 b. 4. místo a porazilo poměrně překvapivě týmy Slovinska a 
Rakouska. 
   
Účast českých juniorů zhodnotil A. Hasa, který vyjádřil nespokojenost s výsledkem družstva 
ČR a předvedenými výkony, a to především na koni našíř . Družstvo ČR oslabené o neúčast 
M. Růžka obsadilo s bodovým součtem 287.08 b. 4. místo. Na třetí Poláky ztráceli Češi 1,78 
b. Vítězi soutěže družstev se stali dle očekávání Maďaři (302.57 b.) před Němci (291.70 b.) 
a již zmíněnými Poláky (287.08 b.). Čeští junioři pod vedením trenérů J. Labonka a M. Vlka 
startovali ve složení M. Andrlík, D. Bega, F. Černý,. M. Fiala, D. Ponížil a R. Sliž. Nejlepším 
českým juniorem byl D. Ponížil (73.33 b.), který předvedl velice dobrý výkon a v soutěži 
jednotlivců obsadil 6. místo. Škoda pádu na prostných, který ho stál umístění na stupni 
vítězů. Velice dobrý výkon předvedl také M. Fiala, který obsadil 8. místo (72.87 b.). 
 

     Podrobné výsledky: http://www.gymfed.cz/264-zavod-oh-nadeji-olympic-hope-s-cup.html 
 
 

  7. Zprávy technických komisí 
 
 

        a/ Metodická komise (J. Chrudimský) 
            

• Vědecko-metodická sekce České olympijské akademie (VMS ČOA) 
 J. Chrudimský informoval o schůzce s Dr. Z. Haníkem, která se uskutečnila 29.10. 2014 

v Praze v sídle Českého volejbalového svazu za účasti předsedy ČGF R. Slavíka. 
 

 Předmětem schůzky byly informace o činnosti VMS ČOA a možnostech spolupráce s ČGF. 
Základní informace o činnosti VMS ČOA lze nalézt na internetových stránkách ČOA:     

        http://www.olympic.cz/text/118-vedecko-metodicka-sekce-coa 
 
        Z předložené nabídky na spolupráci s VMS ČOA se jeví jako rozumné využít možnosti 

zajištění přednášky certifikovaných lektorů ČOA (náklady na lektora hradí ČOV), překladu a 
tisku vybrané zahraniční odborné literatury a možnost vydání české odborné literatury se 
zaměřením na gymnastické sporty.   

 
 

        b/ Všeobecná gymnastika (J. Bu čko) 
 

• Mistrovství ČR v olympijském šplhu, 13.12. 2014, Praha 
   MČR proběhne opětovně v Praze v prostorách obchodního centra Harfa. Hlavním partnerem 

MČR je Česká pojišťovna, a.s. Komise VG odsouhlasila pro pořadatele MČR finanční 
přípěvek ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Komise VG na organizačně-technické zabezpečení 
akce. 

 
   Na návrh subkomise olympijského šplhu rozhodla Komise VG o neudělení „divoké karty“ pro 

start na MČR v olympijském šplhu závodníkovi T.J. Sokol Šternberk Aleši Novákovi  
(několikanásobný Mistr ČR): Aleš Novák nesplnil stejně jako v loňském roce povinnost 
zúčastnit se alespoň jednoho kvalifikačního závodu. Navíc na MČR 2014 se nedostavil 
k soutěži včas a nezúčastnil se rovněž vyhlášení výsledků MČR, což je v přímém rozporu 
s platným Soutěžním řádem ČGF.  
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• TeamGym - Pohár ČASPV 2014 
   Dne 17.11. 2014 se uskuteční ve sportovní hale Moravská Slavie Brno otevřený závod 

v soutěži TeamGym „Pohár ČASPV 2014“, který je zařazen do série závodů Českého poháru 
„TeamGym Prospect Cup 2014-2015“. 

 
 

c/  Gymnastický aerobik (A. Viš ňová) 
 
• Austrian Aerobic Open, 31.10.-2.11. 2014, Bad Ischl / AUT 

Závodu v Rakousku se zúčastnilo cca 200 závodníků z 10-ti zemí (AUT, CZE, BLR, BUL, 
EST, GER, HUN, ISR, RUS, SVK). V této kvalitní konkurenci se reprezentantky českého 
aerobiku (závodnice Sport Aerobic Liberec, ASC Zlín a T.J. Sokol Kampa Praha ) rozhodně 
neztratily. České závodnice si z Bad Ischl odvezly 9 finálových umístění. Nejlepšího umístění 
dosáhla v kategorii IW SEN Kristýna Bernátová (Sport Aerobic Liberec), která obsadila 3. 
místo. Vítězkou této kategorie se stala aktuální Mistryně světa Lubov Gazov z Rakouska. 3. 
místo obsadilo také liberecké juniorské trio ve složení Barbora Dvořáková, Markéta Fléglová, 
Aneta Chlumská.  Aneta Chlumská vybojovala  také 4. místo v kategorii IW AG2. 

   
   Podrobné výsledky: http://www.oeft.at/events/2014/aao/bad-ischl2014_results.htm 
 
• Příprava na Evropské hry 2015 
   Předsedkyně TK AER A. Višňová informovala o zahájení společné přípravy seniorské 5-ti 
členné skupiny složené ze závodnic ASC Zlín a VSK VUT Brno, které budou reprezentovat 
ČR na Evropských hrách 2015.   

 
 
d/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil) 

 
• Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice juniorky „C“ a ženy „C“, 1.11. 2014, Praha 

Premiérové MČR kategorií juniorky „C“ a ženy „C“, které z pověření ČGF pořádal Pražský 
gymnastický svaz, se uskutečnilo 1.11.2014 ve specializované gymnastické tělocvičně T.J. 
Sokol Žižkov II (Na Balkáně 812, Praha 3). Po organizační stránce bylo MČR zorganizováno 
velice dobře. Výsledkový servis zajištěn M. Šotolou a L. Šotolovou. Česká televize pořídila 
z průběhu MČR  několikaminutový šot, který byl vysílán na ČT4 Sport v pořadu Sport 
v regionech.  

V kategorii juniorky "C" závodilo 26 gymnastek ze 14-ti oddílů. Titul Mistryně ČR vybojovala 
závodnice TJ Sokol Horní Počernice T. Křížová (40.00 b.) Stříbro získala domácí závodnice 
T.J. Sokol Žižkov II Z. Kubešová (39.85 b.) a bronz získala E. Ulrychová z TJ Pedagog 
Modřany (38.70 b.). 

V kategorii ženy "C", kde startovalo 10 žen reprezentujících 9 oddílů, získala titul Mistryně ČR 
V. Švábová (41.25 b.) z TJ Sokol Horní Počernice. Na 2. místě byla V. Hándlová z T.J. Sokol 
Moravský Krumlov (39.90 b.). Na 3. místě se umístila M. Zavadilová (39.35 b.) z TJ Chropyně. 

Podrobné výsledky: 
http://www.gymfed.cz/253-vysledky-mistrovstvi-cr-sg-juniorky-c-a-zeny-c.html 

 
 

• Návrhy finančního postihu a finanční odměny za účast na reprezentačních soustředěních 
     Předseda TKŽ M. Musil předal členům VV ČGF v tištěné podobě návrh finanční odměny a 

finanční postihu za účast resp. neúčast členek reprezentačních výběrů, které jsou zároveň 
členkami SpS, SCM a VSCM.  
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e/ Sportovní gymnastika muž ů (A. Hasa) 
 
• Schůze TKM, 25.10. 2014, Praha 
    TKM projednala na své schůzi stav příprav MČR v povinných sestavách VS1-4 (22.11.2014, 

Praha), 2. kola I. ligy a Ligy mládeže (23.11.2014, Praha) a Extraligových utkání SK 
Hradčany Praha vs. T.J. Sokol Zlín a utkání T.J. Sokol Brno I vs. T.J. Sokol Kolín.  

 
 TKM projednala také návrh Termínové listiny na rok 2015 a nominace na Závod OH nadějí 

(8.11. 2014, Liberec), Memoriál J. Gajdoše (15.-16.11. 2014, Brno) a mezinárodní závod 
(14.-16.11. 2014, Blanc Mesnil / FRA). 

 
 TKM se zabývala také plány přípravy reprezentačních výběrů žáků, juniorů a mužů pro rok 

2015 a podklady pro zařazení reprezentantů ČR do VSCM pro rok 2015. 
                                     
 

9. Různé 
 

• Informace o stavbě nového sportovního areálu FTVS UK 
J. Chrudimský informoval o stavbě nového sportovního areálu v areálu a sousedství FTVS 
UK, které by mělo vyrůst na pražském Veleslavínu do konce roku 2018. Nový sportovní areál, 
jehož součástí bude bazén, ledová plocha, zastřešené kurty i velká hala pro míčové sporty, by 
měl primárně sloužit potřebám výuky FTVS UK. Areál bude moci využívat i široká veřejnost, 
sportovní kluby a počítá se i s tím, že se v něm budou konat mezinárodní sportovní akce. 
Počítá se i s úpravou bloku F, kde budou vybudovány tělocvičny pro gymnastiku a úpolové 
sporty. Náklady ve výši necelé jedné miliardy korun pokryje MŠMT.  
 
 

• Mezinárodní Mistrovství ČR v akrobatické gymnastice, 8.11. 2014, Praha 
R. Slavík informoval o MMČR v akrobatické gymnastice, které proběhlo tradičně ve sportovní 
hale TJ Bohemians Praha na ul. Slovenská za účasti 7 závodníků a 132 závodnic 
reprezentujících 6 zemí (AUT, CZE, GER, HUN, POL, RUS).  Českou akrobatickou 
gymnastiku reprezentovaly jen závodnice TJ Bohemians Praha, které se umístily na konci 
výsledkových listin. 
 
Podrobné výsledky:  
http://www.gymfed.cz/232-mistrovstvi-cr-v-akrobaticke-gymnastice-8-11-2014-praha.html 

 
 

• Mistrovství světa ve skocích na trampolíně, 7.-9.11. 2014, Daytona Beach / USA 
R. Slavík informoval o výsledcích českých reprezentantů na MS ve skocích na trampolíně. 
Nejlepšího výsledku dosáhla synchronní dvojice mužů Adam Sült / Martin Pelc, která obsadila 
v kvalifikaci 15. místo (83.700 b.). Druhá synchronní dvojice Naim Ashhab / Kryštof Bäumelt 
obsadila 23. místo (69.800 b.). Na MS startovalo celkem 33 synchronních dvojic mužů.  
 
V kategorii jednotlivců, ve které startovalo 100 závodníků,  obsadil Naim Ashhab 42. místo 
(100.320 b.), Adam Sült 49. místo (98.305 b.), Martin Pelc  67. místo (90.300 b.) a Kryštof 
Bäumelt., který nedokončil volnou sestavu  obsadil 96. místo (45.270 b.).  
 
Nejvíce se čekalo od Zity Frydrychové v kategorii jednotlivkyň, kde se představilo celkem 59 
závodnic. Bohužel však nedokončila volnou sestavu a obsadila 54. místo (57.000 b.). Nejlepší 
českou trampolinistkou tak byla Kateřina Solanská, která obsadila 38. místo (88.320 b.).  
 



Zapsal: Slavík 
V Praze 27.11. 2014                                       

- 10 - 

Ve dnech 13.-16.11. 2014 proběhnou v Daytona Beach soutěže Světového závodu věkových 
skupin (WAGC). Podrobnou zprávu o české účasti na MS a WAGC ve skocích na trampolíně 
obdrží členové VV ČGF na prosincové schůzi.  
 
Podrobné výsledky:  
http://www.gymfed.cz/259-mistrovstvi-sveta-ve-skocich-na-trampoline-2014-daytona-beach-
usa.html 
 
 

• Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR pro rok 2015 
R. Slavík požádal příslušné sportovně-technické komise o zpracování návrhu plánů přípravy 
reprezentačních výběrů ČR pro rok 2015 tak, aby tyto návrhy mohl projednat VV ČGF na své 
prosincové schůzi dne 10.12. 2014. 
 
Úkol 2/6/2014  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy plánů příprav juniorských a seniorských 

reprezentačních výběrů ČR pro rok 2015 ve sportovní gymnastice mužů, 
sportovní gymnastice žen, skocích na trampolíně, gymnastickém aerobiku a 
akrobatické gymnastice. 

 Z: TKM, TKŽ, TK TRA, TK AER, TK AKR T: 30.11. 2014    
 
 

• Český svaz gymnastických sportů - Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen 
R. Slavík informoval o Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen, které pořádá Český svaz 
gymnastických sportů (ČSGS) dne 14.12. 2014 v Přerově.  S ohledem na skutečnost, že 
v roce 2014 se MČR pořádaného ČSGS zúčastnily rovněž oddíly registrované u ČGF. 
V některých případech dokonce i registrované oddíly, u nichž je zřízeno SpS nebo SCM.   
 
R. Slavík navrhl VV ČGF finanční postih pro registrované oddíly ČGF, které se zúčastní MČR 
pořádaného ČSGS dne 14.12. 2014 v Přerově, a to neposkytnutí dotace MŠMT v rámci 
Programu I, II, IV a V a dotace z odvodů loterijních společností pro rok 2015. 
 
VV ČGF odsouhlasil finanční postih pro registrované oddíly ČGF, které se zúčastní MČR 
pořádaného ČSGS dne 14.12. 2014 v Přerově, formou neposkytnutí dotace MŠMT v rámci 
Programu I, II, IV a V MŠMT a dotace z odvodů loterijních společností pro rok 2015. 
 
Úkol 3/6/2014  Informovat registrované oddíly ČGF o finančním postihu oddílů, které se 

zúčastní MČR pořádaného ČSGS dne 14.12. 2014 v Přerově, formou 
neposkytnutí dotace MŠMT v rámci Programu I, II, IV a V a dotace z odvodů 
loterijních společností pro rok 2015. 

 Z: Slavík      T: 21.11. 2014   
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Příští sch ůze VV ČGF se uskute ční ve st ředu 10.12. 2015 od 11.30 hod.  


